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APRESENTAÇÃO 
 

 
Este documento trata-se do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) do Município de Taciba – SP, elaborado de acordo com as necessidades de atendimento às 

Politicas Publicas Federal e Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, em especial a Lei Federal n° 

12.305, de 02 de agosto de 2010 que “Institui a Politica Nacional de Resíduos Sólidos”. 
 

A edição deste plano tem carácter revisado pela necessidade de atendimento a Lei Federal 

n° 12.305/10 em ser artigo 3°. 

“Artigo 3º - O Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS – instituído e aprovado por esta Lei, terá 

vigência indeterminada, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos, 

devendo ser revisto periodicamente a cada 04 (quatro) anos, sempre 

anteriormente à elaboração do Plano Plurianual.” 

 

 
A sua primeira edição, em 2013, o município apresentou o Plano Intermunicipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos para cumprimento da Politica Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, 

com base na Lei n° 12.305/10, tomando-se também como base a Lei Federal n° 11.445, de 05 de 

janeiro de 2007.  

Para a revisão do PMGIRS, em agosto de 2021, foi elaborado um novo diagnóstico da 

situação atual que consiste em um estudo detalhado do gerenciamento de resíduos sólidos, por meio 

de consultas públicas, pesquisas e observações do atual sistema de gerenciamento, para assim 

propor ações capazes de complementar os quesitos necessário para um melhor sistema de gestão de 

resíduos sólidos do município de Taciba - SP.    
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS - é um dos mais 

importantes instrumentos da Politica Nacional de Resíduos Sólidos, definida pela lei (12.305/2010), 

que visa à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, 

durante todo o seu ciclo.   O PMGIRS constitui-se em um documento que obtém um conjunto de 

ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, voltada para aperfeiçoar ações 

exercidas diretamente ou indiretamente, no processo de gestão dos resíduos sólidos para as etapas 

de geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento, 

destinação final dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de 

acordo com os requisitos exigidos pela Lei (12.305/2010). 

Assim o presente Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no município de 

Taciba – SP contempla todas as atividades do município em relação aos resíduos sólidos, relatando a 

situação atual aplicada pelo município, e define objetivos e metas com novas ideias tecnológicas a 

serem alcançadas, do ponto de vista legal, técnico, ambiental, e econômico-financeiro, em prazos 

curtos (até 03 anos), médios (até 10 anos) e longos (até 20 anos). 

Parte do pressuposto, de acordo com Art. 9 da Lei (12.305/2010) a gestão e gerenciamento 

de resíduos sólidos, deve ser priorizada a seguinte ordem: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos, e disposição final ambientalmente adequada apenas 

para rejeitos, aproveitando ao máximo os resíduos sólidos, substituindo sempre a matéria prima. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tem como objetivo 

principal atender os requisitos legais da Politica Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

12.305/2010), especialmente nas questões de não geração, redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, e disposição final ambientalmente 

adequada. 

 
 
 

3. OBJETIVOS EXPECÍFICOS 

 Diagnosticar e reordenar se necessário, o modelo atual de limpeza urbana; 

 Sugerir novas tecnologias; 

 Aumentar a vida útil do aterro; 

 Dispor os materiais não recicláveis ao aterro controlado; 

 Educar a população em relação à destinação correta dos resíduos sólidos; 

 Evitar e ou mitigar os impactos ambientais adversos oriundos do tratamento e 

destinação final incorreta dos resíduos sólidos do meio. 
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4. METODOLOGIA 

 
O Plano apresenta o diagnóstico da gestão dos resíduos sólidos aplicada no 

município, separados por tipo. Em cada um contém a quantidade gerada, a forma de 

acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento e destinação final. 

 

Para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, foi 

importante realizar questionamento com técnicos ambientais, representantes do comércio, 

associados da Associação Municipal de Catadores de Materiais Recicláveis de Taciba (AMUCAT), 

agentes de saúde e lideres, a fim de levantar dados como, por exemplo, a quantidade gerada de cada 

tipo de resíduo, número de funcionários envolvidos em cada serviço, maquinário e equipamentos 

utilizados, entre outros. 

Após o preenchimento do questionário, foi preciso realizar vistoria em cada tipo de 

serviço, para averiguar a situação atual dos resíduos sólidos, sendo feito também registros 

fotográficos relacionados o acondicionamento e transporte. 

Como base para o plano foi importante consultar a primeira edição do PMGIRS em 

2013, e as principais legislações em nível federal, estadual e municipal de resíduos sólidos, seguem 

elencadas a baixo: 

 
- Lei Federal n° 12.305/2010: Politica Nacional de Resíduos sólidos; 

- Lei Federal n° 11.445/2007: Lei Nacional de Saneamento Básico; 

-Lei Federal n°6.938/1981: Politica Nacional do Meio Ambiente; 

- Lei Estadual n° 9.509/1997: Política Estadual do Meio Ambiente; 

- Lei Estadual n° 12.300/2006: Politica Estadual de Resíduos Sólidos; 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TACIBA 

 
5.1 Contextualização histórica 

Em 1914, as famílias Medeiros, Custódio, Souza, Hipólito, Felix, e outras famílias, vieram de 

diversas regiões do país e se estabeleceram em núcleos de criação e cultivo na região atualmente 

conhecida como Taciba. Após dez anos de árduo trabalho, Francisco Calixto erigiu uma cruz que se 

tornou o marco de fundação e o início de colonização da região denominada “Formiga”, por situar-se 

às margens do Ribeirão Formiga. 

A nomeação de Taciba foi escolhida como uma forma de homenagear os índios que foram 

os primeiros moradores, que significa em Tupi- Guarani “Formiga Grande”. 

 

5.1 Localização 
 

O município de Taciba – SP, localizado no interior de São Paulo a 483 km da capital paulista. 

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município de Taciba possui 

uma população estimada de 6.329 habitantes em 2020. Ocupa uma área de 607,3 Km². Vizinho dos 

municípios de Anhumas, Narandiba, Nantes, e Pirapozinho como mostra na (Figura 1). O mesmo 

encontra-se a uma altitude de 394 e latitude 22° 23’ 12” Sul, e longitude 51° 17’ 7” Oeste (Site oficial 

da Prefeitura Municipal de Taciba, 2021). 

 

MAPA 01 – Localização do município de Taciba – SP. 
 

Fonte: (Qgis, 2021). 
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MAPA 02: Vista aérea da área urbana da cidade de Taciba. 
 

Fonte: (Google Earth, 2021). 
 
 

5.2 Aspecto Socio-econômico 

De acordo com o censo do IBGE (2019), a população do município de Taciba é de 

6.285 habitantes, sendo 84,92 % localizados em área urbana e 15,08 % em área rural. A densidade 

demográfica é de 10,35 hab./Km. Segundo os dados da SEADE, no período de 2010 – 2021, a 

população tacibense teve uma taxa geométrica de crescimento anual de 0,57% (SEADE,2021). 

TABELA 01 - População X Ano. 
 

Ano População (hab.) 

2013 5.816 

2014 5.851 

2015 5.887 

2016 5.920 

2017 5.954 

2018 5.987 

2019 6.020 

2020 6.054 

2025 6.190 
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2030 6.296 

Fonte: (SEADE,2021). 
 

Segundo o site da (SEADE, 2019) em relação à economia do município, a atividade que mais 

contribui ou participa para o Produto Interno Bruto (PIB) do município são os serviços da 

agropecuária com 38,81%, e em seguida o setor industrial com 6,32%. A tabela 02 abaixo mostra 

alguns dados do município relacionados à economia local. 

 

TABELA 02: Caracterização dos aspectos econômicos do município de Taciba - SP. 
 

Economia Ano Município Reg. Gov Estado 

PIB (em milhões de 

reais correstes) 

2018 156.073,84 18.083.901,91 2.210.561.949,48 

PIB per capta ( em 

reais correntes) 

2018 26.068,70 30.201,50 50.247,86 

Participação do PIB 

no estado (%) 

2018 0,007060 0,818068 100,000000 

Participação da 

Agropecuária no 

total do valor 

adicionado (%) 

2018 38,81 6,64 1,71 

Participação da 

Industria no total 

do valor adicionado 

(%) 

2018 6,32 20,91 21,12 

Participação nos 

serviços no total do 

valor adicionado 

(%) 

2018 54,87 72,45 77,17 

Participações nas 

exportações do 

estado (%) 

2019 0,003012 0,309830 100,000000 

Fonte: (Fundação SEADE, 2019). 
 
 

5.3 Geomorfologia do Solo 

Na região do Vale do Paranapanema onde está localizada a cidade de Taciba, possui 26 

unidades simples de mapeamento de solo e 12 associações. As unidades e associações mais 

representativas são: Lea 2 (10,99%); LVa 2 + Lea 2 (8,57%); PVe 2 + Ped 1 + Led 1 (8,21%); Ter 2 
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(7,20%); Led 2 (6,32%); LRd 1 (6,18%); Lre 1 (5,93%). Pode se dividir a região em três grandes tipos de 

solo (PLANO DE MANEJO DA FLORESTA ESTADUAL DE ASSIS). 

 

5.4 Clima 

Quanto ao clima segundo a Classificação Climática de Koeppen, é do tipo Aw: clima tropical 

chuvoso, onde diminuição das chuvas no inverno, e com tendência de concentrações das chuvas nos 

meses de verão. A média das temperaturas nos meses mais quentes é superior a 22°C e dos meses 

mais frios é inferior a 18°C. 

 

5.5 Vegetação 

Segundo IBGE a cobertura vegetal de Taciba é de Cerrado e zona de contato com Mata 

Atlântica. Ao longo do tempo a vegetação tendo sido desmatada economicamente para criação da 

lavoura e criação de gado de corte. 

 
5.6 Hidrografia 

De acordo com o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de 

São Paulo – SIGRH, o município de Taciba está inserido na Bacia Hidrográfica do Pontal do 

Paranapanema, considerado como UGRHI – 22 (Gerenciamento de Recurso Hídricos), gerenciada 

pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Santo Anastácio, Paranapanema e Paraná. 

 
5.7 Infraestrutura 
5.7.1 Saneamento Básico 
Água 

No município de Taciba 97,15% da população total tem acesso ao serviço de 

abastecimento de água, sendo 100% da população urbana e 81,12% da população rural (SINIS,2019). 

O manancial de captação de água que abastece o município é de origem subterrânea, a captação é 

feita por poços tubulares profundos, num total de quatros poços, o tratamento de água feito com 

apenas cloração e fluoretação e direcionados até os reservatórios do município. 

 

Esgoto 

 Em Taciba 96,88% da população total acesso ao serviço de esgotamento sanitário, que 

atende 100% da população urbana e 0% da população rural (SINIS,2019). Os sistemas de 
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abastecimento de água e de esgotamento sanitário são de responsabilidade da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). 

A estação de tratamento de efluentes sanitários está localizada na Rua Manoel Hipólito, 

n°500, no bairro Timburi, no município de Taciba. O tratamento de esgoto é constituído por grade, 

calha Parshall e uma lagoa metade facultativa, e metade aerada. 

 
Drenagem 

                             Quanto á drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas 1,6% dos domicílios de 

Taciba estão sujeitos a riscos de inundação. De 2012 á 2019 foram registradas 3 enxurradas, 

inundações ou alagamentos, e não há registro de impacto da população por eventos hidrológicos 

(SINIS, 2019). 

                 Com base nas adversidades ditas anteriormente, salienta-se a importância do mapeamento 

das áreas de risco de inundações, e sistema de alerta de riscos hidrológicos. Essa sugestão tem como 

finalidade de diminuir os impactos obtidos pela população. 

 
5.7.1 Energia e Iluminação 

O sistema de iluminação do município de Taciba é de responsabilidade da ELEKTRO, desde 

1998. 
 
 

5.7.2 Transporte Rodoviário 

Por se tratar de um município de pequeno porte, Taciba possui uma única empresa 

transporte coletivo chamada de JANDAIA, que liga Taciba à Presidente Prudente, Regente, Anhumas 

e Iepê. 

 
 

Saúde 

6 SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

      O município atualmente possui duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), e

estabelecimento de Fisioterapia. A UBS I que está situado entre os bairros Bela Vista e São Sebastião, e a 

UBSII que encontra-se no centro do município, ambos possui 1 médico clinico geral, 1 dentista, equipe em 

técnicos em enfermagem, enfermeiros, agentes comunitários e atendentes. Quanto ao estabelecimento 

terapêutico executa serviço de recuperação, localizado na praça José Roberto Mendes. 
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Educação 

No município de Taciba conta com quatro escolas de ensino municipal e uma escola de 

ensino estadual, todos situados na zona urbana. A Prefeitura Municipal de Taciba disponibiliza 

veículos para transportar até a escola alunos que residem na zona rural. 

 

7 CONCEITOS E DEFINIÇÕES SIGNIFICATIVOS AO PMGIRS 

Acordo Setorial 

Ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, 

distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida do produto. 

 
Área Contaminada 

Local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer 

substâncias ou resíduos. 

 

Área Órfã Contaminada 

Área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou 

individualizáveis. 

 
Ciclo de Vida do Produto 

Série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias- 

primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. 

 

Coleta Seletiva 

Coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou 

composição. 

 

Controle Social 

Conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e 

participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas publicas 

relacionadas aos resíduos sólidos. 
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Destinação Final Ambientalmente adequada 

Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 

recuperação e aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas 

operacionais específicas do modo a evitar donos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos; Lei Federal N° 12.305/10. 

 

Disposição Final Ambientalmente Adequada 

Distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 

ambientais adversos; Lei Federal N° 12.305/10. 

 
Geradores de Resíduos Sólidos 

Pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram resíduos sólidos 

por meio de suas atividades, nelas incluindo o consumo; Lei Federal N° 12.305/10. 

 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos ou com o plano de gerenciamento de resíduos sólidos; Lei 

Federal N° 12.305/10. 

 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de 

forma as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a 

premissa do desenvolvimento sustentável; Lei Federal 12.305/10. 

 
Logística Reversa 

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto 

de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos 
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ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada; Lei Federal 12.305/10. 

 

Padrões Sustentáveis de Produção e Consumo 

Produção e consumo de bens e serviços de forma a atender as necessidades das 

atuais operações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade e o 

atendimento das necessidades das gerações futuras; Lei Federal N° 12.305/10. 

 
Reciclagem 

Processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 

propriedades físicas, fisio-químicas ou fisiológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos 

produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes; Lei Federal 

N° 12.305/10. 

 

Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos Produtos 

Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes , 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e 

rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 

ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos; Lei Federal 12.305/10. 

 
Reutilização 

Processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, 

física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 

competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa; Lei Federal N° 12.305/10. 

 
Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos 

É constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestrutura e 

instalação de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; Lei Federal 11.445/2007 artigo 3°. 
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Resíduos Sólidos: 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanassem sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 

a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 

cujas particularidades tornem inviáveis o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 

d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível; Lei Federal N° 12.305/10. 

 
Rejeito: 

Resíduos sólidos que, depois de esgotados todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam 

outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada; Lei Federal N° 12.305/10. 

 
 
 
 

8 TIPIFICAÇÃO GERAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Neste capítulo será abordado o conceito geral dos diversos tipos de resíduos sólidos 

existentes, de acordo com sua classificação, definição e origem. 

 
Segunda a Norma Brasileira (NBR) 10.004/04 define resíduos como: “Resíduos nos estados 

sólidos e semissólidos, resultantes de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes 

do sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos, cujas particularidades tornem viável o seu lançamento 

na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviável em face à melhor tecnologia disponível”. 

 

Classificação de Resíduos Sólidos 

Segundo a Norma Brasileira – NBR 10.004/04, a classificação de resíduos envolve a 

identificação do processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes, cujo impacto ao 

maio ambiente é conhecido. Para os efeitos desta norma, os resíduos são classificados em: 
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- Resíduos Classe I – Perigosos: São resíduos que apresentam risco a saúde pública e ao meio 

ambiente, apresentando uma ou mais das seguintes características: periculosidade, inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxidade. 

 

- Resíduos Classe II – Não Perigosos: São resíduos que não apresentam inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxidade, podendo ser subdivididos em dois grupos não inertes e inertes: 

 
 Resíduos Classe II A – Não inertes: São aqueles que não se enquadram nas classificações de 

resíduos classe I – Perigosos ou de resíduos classe II B – Inertes, nos termos da NBR 10.004. 

Os resíduos Classe II A – Não inertes podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. Resíduos dessa classificação merecem a mesma 

cautela para destinação final e tratamento do resíduo classe I. 

 

 Resíduos Classe II B – Inertes: Qualquer resíduo que quando amostrado de uma forma 

representativa, de acordo com ABNT NBR 10.007, é submetido a um contato dinâmico e 

estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, segundo a ABNT NBR 

10006, não tiver nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade da água, executando-se aspecto, cor , turbidez, dureza e sabor. 

 
 
 
 

Quanto à Origem dos Resíduos 

Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) 

De acordo com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos (2010), os resíduos domiciliares são 

originários de atividades domésticas em residências urbanas. Por sua vez é subdividido em dois 

grupos: resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos. 

Os Resíduos Sólidos orgânicos são os de origem biológica, como por exemplo, resto de 

alimento, folhas de verduras, resto de carne, ossos, onde passam por processo de decomposição 

natural em pouco intervalo de tempo, causando odor e favorecendo o desenvolvimento de fungos e 

bactérias. Por contra partida esses resíduos podem ser reaproveitados como adubação orgânica, 

através do processo de compostagem, ou para produção de certos combustível, a partir da 

biogasificação com o gás que ele emite. 
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Os Resíduos Sólidos inorgânicos são aqueles de origem não natural, produzidos pelo 

homem, como plástico, vidro, alumínio entre outros materiais. O grande problema que estes 

matérias são mais resistentes e tornam mais demorado sua decomposição. É por isso que estes 

matérias precisam ser encaminhadas à coleta seletiva, onde possam por tratamento específico para 

serem inseridos novamente na cadeia produtiva, que gera renda, aumenta vida útil do aterro 

sanitário do município e diminui a extração de matéria prima da natureza. 

 

Resíduos de Limpeza Pública 

Os resíduos sólidos de limpeza urbana são originários dos serviços de varrição de ruas, 

capinação, podas de árvores e limpeza de vias e de logradouros públicos. Segundo a Politica Nacional 

de Saneamento Básico n° (11.445/2007) dispõe que o manejo de resíduos sólidos são adequados à 

saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança de vida e do patrimônio público e 

privado. 

 

Resíduos de Construção Cívil (RCC) 

Os resíduos da construção civil – RCC, são provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolição de obras de construção civil, são constituídos por tijolos, blocos cerâmicos, concreto em 

geral, gesso, telha e entre outros similares (CONAMA 307/02). 

Estes resíduos quando não são destinados de maneira correta pode desencadear diversos 

problemas ao meio ambiente e sociedade, como entupimento de cursos d’água, degradação do solo 

e da água, promovendo o desenvolvimento de vetores, e etc. 

Segundo a resolução CONAMA 307/02 os RCC são divididos em quatro classes. São elas: 

- Classe A: São resíduos reutilizados ou reciclados como agregados tais como: de construção, 

demolição, reforma, e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos 

provenientes de terraplanagem; 

- Classe B: São resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeira e outros; 

- Classe C: São os resíduos para quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como: produtos oriundos 

do gesso; 
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- Classe D: São os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas 

solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolição, reformas e reparos de 

clinicas radiológicas, instalações industriais e outros. 

 

Resíduos Verdes 

Os resíduos verdes são compostos por todos os resíduos resultante das atividades de 

podas, capina e roçada, onde engloba troncos, casca de arvores, folhas, flores, entre outros similares. 

 

Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde 

 
Os resíduos de serviço de saúde são aqueles resultantes de atividades relacionadas com 

atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos 

de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se 

realizem atividades de embalsamento (tanatopraxia e somatocinservação); serviços de medicina 

legal; drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação; estabelecimento de ensino e pesquisa na 

área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, 

importadores, distribuidores e produtos de materiais e controles para diagnóstico i vitro; unidades 

móveis de atendimento a saúde, serviços de acunpuntura; serviços de tatuagem, dentre outros 

similares (CONAMA 358/05). 

A realização do gerenciamento do RSS é de extrema importância visando à diminuição dos 

possíveis riscos de contaminação humana na realização de manejo, e ao meio ambiente na 

disposição final. Os resíduos de RSS possui uma diversificação de nível de contaminação, de acordo 

com ANVISA/CONAMA, 2006 os resíduos de serviços de saúde são classificados em função das suas 

características nos grupos A, B, C, D e E, apresentada no quadro 01. 

 

QUADRO 01: Classificação dos resíduos sólidos de serviços de saúde. 
 

GRUPO DESCRIÇÃO 

 A1  Culturas e   estoques   de   microrganismo;   resíduos   de 
A  fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; 

(Biológicos)  descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; meios 
  de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação 
  ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação 
  genética; 

 Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou 
  animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por 
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  agentes “Classe de Risco IV”, microrganismos com relevância 
epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença 
emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo 
mecanismo de transmissão seja desconhecido; 
 Bolsas transfusionais contendo sangue ou 
hemocomponentes rejeitadas   por   contaminação   ou   por   má 
conservação, ou com prazo de validade vencido,   e aqueles 
oriundas de coleta incompleta; 
 Sobras de  amostras  de laboratório  contendo sangue  ou 

líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo 
de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na 
forma livre. 

A2  Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 
 provenientes de animais submetidos a processos de 
 experimentação com inoculação de microrganismos, bem como 
 suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem 
 portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com 
 risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo 
 anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. 

A3  Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de 
 fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou 
 estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor 
 que 20 semanas, que tenham valor cientifico ou legal e não tenha 
 havido requisição pelo paciente ou família. 

A4  Kits de   linhas   arteriais,   endovenosas   e   deslizadores, 

 quando descartados; 
 Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; 

 membrana filtrante   de   equipamento   médico-hospitalar   e   de 
 pesquisa, entre   outros   similares.   Sobras   de   amostras   de 
 laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, 
 provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam 
 suspeitos de conter agentes da Classe de Risco IV, e nem 
 apresentam relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou 
 microrganismo causador de doença emergente que se torne 
 epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de 
 transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação 
 com príons. Resíduos de tecido adiposo proveniente de 
 lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia 
 plástica que gere este tipo de resíduo. Recipientes e materiais 
 resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha 
 sangue ou líquidos corpóreos na forma  livre. Peças anatômicas 
 (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de 
 procedimentos cirúrgicos ou estudos anatômicos ou confirmação 
 diagnóstica. Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 
 provenientes de   animais   não   submetidos   a   processos   de 
 experimentação com inoculação de microrganismo, bem como 
 suas forrações. 
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 A5  Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfuro- 
cortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da 
atenção à saúde de indivíduos Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, 
materiais perfuro- ou animais, com suspeita ou certeza de 
contaminação com príons. 

 

B 
(Químicos)) 

 Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; anti- 
neoplásticos; imunossupressores; digitálicos; imuno-moduladores; 
antirretrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, 
drogarias e distribuidores de medicamentos ou aprendidos e os resíduos e 
insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 
344/98 e suas atualizações; 

 Resíduos de saneantes, desinfetantes; resíduos contendo metais 
pesados, reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados 
por estes. Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). 
Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em analises clínicas. 
Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação NBR 
10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

 

C 
(Radioativos) 

 Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 
contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 
isenção especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é 
impropria ou não prevista; 
 Enquadram-se neste grupo os rejeitos radiativos ou contaminados 
com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de analises clínicas, 
serviços de medicinas nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN- 
6.05. 

 

D 
(Comuns) 

 Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças 
descartáveis de vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em 
antissepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares 
não classificados como A1; 

 Sobras de alimentos e de preparo de alimento; resto alimentar de 
refeitório; resíduos provenientes das áreas administrativas; resíduos e 
varrição flores podas e jardins; 
 Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 

 

E 
(Perfuro-Cortantes) 

 Materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de 
barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, 
pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; 
micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro 
quebrados na laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de 
Petri) e outros similares. 

 

FONTE: (AVISA/CONAMA,2006). 
 
 
 

Resíduos Cemitériais 

Os resíduos gerados são classificados em dois grupos: 
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- Grupo “D” = São resíduos comuns, parecidos com resíduos domiciliares. Sendo eles, resto 

alimentar de refeitório, flores e velas, papéis de sanitários, resto de podas de árvores e de jardim 

(anexo I – Resolução CONAMA n° 358/05). 

- Grupo “A” = Resíduos que apresentam risco potencial à saúde publica e ao meio ambiente, 

por possuir presença de agentes biológicos com alto poder de contaminação e infecção. São 

composto por urnas, roupas, luvas, etc.. gerados na exumação de corpos (anexo I – Resolução 

CONAMA 358/05). 

 

Resíduos Industriais 

De acordo com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos lei n°12.305/05, os resíduos industriais 

são provenientes nos processos produtivos e instalações industriais, bem com das atividades de 

produtos químicos, peças automotivas, mineração e extração e entre outros. Sendo que esse tipo de 

resíduo necessita de tratamento adequado e especial devido ao seu potencial poluídor. Adota-se a 

NBR 10.004 da ABNT para classificar os resíduos industriais: Classe I (Perigosos), Classe II A (Não 

Perigosos – Não Inertes) e Classe II B (Não Perigosos – Inertes). 

 

Resíduos dos Serviços de Transportes 

              São os resíduos originados em portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e 

ferroviários e passagem de fronteira (Lei n° 12.305/2.002). São exemplos de resíduos de transporte: 

resto de alimento, resíduo de papel sanitário, plástico, entre outros similares. 

 
Resíduos Agrossilvopastoris 

De acordo com a definição da Politica Nacional de Resíduos Sólidos, os resíduos 

agrossilvopastoris são originados das atividades de agropecuária, silviculturas, incluídos os 

relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

 
Resíduos Pneumáticos 

Os resíduos pneumáticos apresentam basicamente em sua estrutura, materiais como, 

borracha natural ou sintética e os produtos, químico como negro de fumo, sílica, óleo, antioxidante 

enxofre, além disso, aço, nylon, ou poliéster. Atualmente no Brasil a vendas de automóveis cresce 

com abundancia aumentando juntamente a geração de novos pneus. 
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Por se tratar de um material bem resistente e possuir em sua estrutura metais pesado, os 

quais são nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, o descarte incorreto desencadeia diversos 

problemas como, proliferação de vetores causadores de doenças, como malária, febre amarela, além 

de contaminação do solo, água e ar. 

 

Resíduos Sólidos Perigosos e Eletroeletrônicos 

São resíduos caracterizados como aqueles que apresentam periculosidade. Esses resíduos 

fazem parte da Classe I da Norma ABNT NBR 10004, ou uma das características: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxidade, e patogenicidade. 

São exemplos de resíduos perigosos e eletrônicos: óleos lubrificantes de graxas, lâmpadas 

fluorescentes, eletroeletrônico, pilhas e baterias: 

 
I – Óleos lubrificantes de graxas: 

Geralmente encontrados em postos de combustíveis, oficinas mecânicas. O seu descarte 

incorreto pode poluir o meio ambiente. Exemplo de impacto ambiental causado por esse resíduo: 

acidentes que envolvam derramamento de petróleo e seus derivados nos solos e recursos hídricos. 

 

III – Lâmpadas Fluorescentes: 

As lâmpadas fluorescentes em seu interior contém mercúrio, substancia muito perigosa 

para nossa saúde. 

O grande problema é que a maioria das vezes as lâmpadas fluorescentes são dispostas 

inadequadamente com outros tipos de resíduos, ou quando são quebradas transformando-as em 

resíduo perigoso Classe I, já que o mercúrio é toxico para sistema nervoso humano. 

 

IV – Eletroeletrônicos: 

São os aparelhos de celular, computador, televisão, geladeira, etc. Por conta do avanço 

tecnológico e outros motivos os eletroeletrônico precisam ser descartados, transformando em 

resíduo eletrônico, propriamente conhecido como “lixo eletrônico”. 

Há uma grande preocupação quando os resíduos eletrônicos são descartados 

incorretamente, pois contém elementos como: ouro, prata, cobre, platina, além de mais de 70 tipos 

de metais. 
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V – Pilhas e baterias: 

As pilhas e baterias têm como principio básico a conversão de energia química em energia 

elétrica. Podem conter um ou mais dos seguintes metais: chumbo (Pb)m cádmo (Cd), mercúrio (Hg), 

níquel (Ni), prata (Ag), lítio (Li), zinco (Zn), manganês (Mn) e seus compostos. 
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9 DIAGNÓSTICO (Relatório de Situação) 
 
 

O presente capítulo trata-se do diagnóstico dos resíduos sólidos gerados no município de 

Taciba. 
 
 

Para o levantamento de dados e informações da situação atual do gerenciamento de 

resíduos sólidos no município, foram obtidos através de visitas a campo, entrevista com servidores 

municipais, pesquisas eletrônicas em fontes oficiais. 

Para apresentação do diagnóstico foram estabelecidos para cada tipologia de resíduos 

sólidos informações como, características gerais, a quantidade gerada, a maneira de como é feita a 

coleta e destinação final. 

 
9.1 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD) 

 
 

De acordo com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos (2010), os resíduos domiciliares são 

originários de atividades domésticas em residências urbanas. Por sua vez é subdividido em dois 

grupos: resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos. 

Com o levantamento realizado pela Secretaria do Meio Ambiente em outubro de 2021, a 

quantidade de resíduos sólidos coletados por dia foi de 2.850 Kg/dia. 

Para o cálculo da Geração Per capita de resíduos domiciliares do município de Taciba, foi 

dividido a quantidade de resíduos sólidos recolhidos por dia, pela quantidade de habitantes 

projetada pela SEADE. O valor obtido Per capita foi de 0,46 Kg/hab.dia como apresenta a tabela 03. 

 

TABELA 03: Geração Per capita de RSD, em Kg/hab/dia. 
 

Quantidade de RSD 
coletados diariamente 

em Taciba 
(Kg/dia) 

Números de habitantes 
(SEADE, 2021) 

Taxa Per capita 
(Kg/hab/dia) 

2.850 6.081* 0,46 

Fonte: Departamento do Meio Ambiente. 
*SEADE: Projeção Populacional de 2021 
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Sistema de Coleta 

Os resíduos sólidos domiciliares gerados no município são acondicionados em sacos 

plásticos preto, e sacolinha plástica e depositados nas calçadas das residências ou lixeiras. 

A coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares ocorre de segunda, terça, quarta e 

sexta feira, abrangendo toda a malha urbana e do distrito industrial do município. A frota 

responsável pelo serviço de coleta é feito utilizando - se um caminhão compactador Iveco, ano 2013, 

com capacidade de carga de 8 mil toneladas, placa DMN – 4400. A equipe é composta por um 

motorista, um operador de máquina e dois coletores. O serviço de coleta inicia-se às 7h00 e segue 

até as 15h00. A figura 02 apresenta o caminhão compactador utilizado para coleta convencional de 

RSD. 

 

FIGURA 01: Caminhão compactador realizado para coleta convencional RSD. 
 

Fonte: (TL Soluções Ambientais, 2021). 
 
 

Destinação e disposição final dos RSD 

A destinação de RSD ocorre no Aterro Municipal em Valas do município, com licença de 

Operação n° 12003134 emitida pela Cetesb, localizado na zona rural, na Estrada Municipal – TCB- 

010, no Bairro Córrego da Onça. Toda semana é feita a coberturas dos resíduos, onde são recobertos 
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de solo, afim de não atrair, aves, moscas, e para o material não seja dispersos ao vento. Porém o 

aterro não possui nenhum tipo de impermeabilização de solo por se tratar de um município de 

pequeno porte. 

FIGURA 02: Aterro controlado em Valas do município de Taciba – SP. 
 

Fonte: (TL Soluções Ambientais, 2021). 
 
 

O acesso ao aterro é controlado por vigilantes da prefeitura, e ao redor da área possui cerca. 
 
 

FIGURA 03: Portão de acesso ao aterro sanitário municipal de Taciba – SP. 
 

Fonte: (TL Soluções Ambientais, 2021). 
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9.2 COLETA SELETIVA 

Atualmente o município conta com a participação da associação de catadores de Materiais 

Reutilizáveis e Recicláveis, conhecida como AMUCAT desde 23 de abril de 2019 onde abrange 100% 

da malha urbana. Os materiais recicláveis são coletados semanalmente, as quintas e terças – feiras. 

A associação que é AMUCAT, é formada por pessoas físicas de baixa renda, no total de 10 

Guaris. Todo material comercializado mensalmente é dividido entre eles, os quais chegam a receber 

entre 800 á 900 reais por mês. 

A TABELA 03 apresenta a porcentagem por tipo de materiais recolhidos pela AMUCAT, no 

mês de outubro de 2021. 

 

TABELA 04: Porcentagem de cada tipo de materiais recicláveis recolhidos no mês de outubro 

de 2021 pela AMUCAT. 

MATERIAL PORCENTAGEM 
(%) 

Plástico 47,86 

Papel 21,36 

Vidro 12,82 

Metal 19,94 

Fonte: (Departamento do Meio Ambiente, 2021). 
 
 

A prefeitura Municipal de Taciba disponibiliza sacos plásticos verde, produzido com material 

reciclado para a população acondicionar os resíduos recicláveis. Os sacos plásticos são depositados 

em lixeiras ou nas calçadas das residências. A coleta é realizada pelos catadores da AMUCAT que 

encaminham todo material para um galpão de coleta seletiva, localizado ao lado do Aterro Municipal 

em Valas de Taciba. A Figura 05 apresenta o Galpão da AMUCAT. 
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FIGURA 04: Vista frontal do Galpão da AMUCAT. 
 

Fonte: (TL Soluções Ambientais, 2021). 
 
 

A Figura 06 ilustra o caminhão de coleta dos resíduos recicláveis. 
 
 

FIGURA 05: Caminhão utilizado para coleta dos resíduos recicláveis do município. 
 

Fonte: (TL Soluções Ambientais, 2021). 
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9.3 RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA 

Em Taciba a limpeza urbana é executada diariamente, atendendo 100% da malha urbana. A 

varrição é realizada manualmente composta por 6 funcionários concursados. A quantidade média 

resultante das atividades de limpeza urbana publica representa em torno de 2 toneladas por mês. 

 
FIGURA 06: Equipamentos utilizados para limpeza urbana em Taciba. 

 

 

Fonte: (TL Soluções Ambientais, 2021). 

. 

Os resíduos da varrição são acondicionados em sacos plástico pretos, eles são entregue ao 

caminhão de resíduos verdes (FIGURA 08), e posteriormente destinado para um terreno adjacente 

ao Aterro da cidade. 

Em vista de campo, foi observada a utilização de EPI (equipamento de proteção individual) 

por parte dos funcionários que fazem a varrição. 

 

9.4 RESÍDUOS DE PODA, CAPINA E ROÇADA 

Os galhos e folhas originados pelo serviço de podas de árvores são encaminhados para a 

área já citada a cima. A frequência de coleta é realizada de acordo com a demanda e quantidade de 

pedidos solicitados. 
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A equipe de coleta é feita por quatro funcionários, um motorista, um operador de máquina, 

e dois ajudantes de serviço gerais, utilizando um caminhão Ford/F1400, ano 1990, placa CPV – 7352 

com capacidade de carga 8.500 toneladas.   A equipe realiza aproximadamente quatro viagens por 

dia, onde recolhe pelo menos 1.500 Kg por viagem, totalizando 6t/dia. 

 
FIGURA 07: Caminhão para transporte de resíduos verdes. 

 

Fonte: (TL Soluções Ambientais, 2021). 
 
 
 

9.5 RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS 

O município conta com um cemitério de aproximadamente 13.769 metros quadrados, por se 

tratar de uma cidade de pequeno porte, localizado na rua Manoel Hifolto. 

Diariamente é realizado serviço de varrição nas dependências do cemitério, e acondicionados 

em sacos plásticos pretos juntamente com os resíduos comuns e recolhidos pela frota de coleta 

convencional, posteriormente são encaminhados ao aterro de valas do município. Quanto aos 

resíduos de Classe A composto por urnas, roupas, luvas, gerados na exumação de corpos, não existe 

coleta e destinação adequada para estes resíduos. 
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MAPA 03: Vista aérea do cemitério municipal de Taciba. 
 

Fonte: (Google Earth Pro, 2021). 
 
 

9.6 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

Em Taciba, os RSS gerados são oriundos das unidades básicas de saúde e farmácias. 

A coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde classe A, B e E são 

realizados através de contrato terceirizado. Quantidade (kg) de resíduos coletados. 

Os resíduos de serviços de saúde como as seringas, são acondicionados em caixas específicas, 

contendo informações simbólicas. 
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FIGURA 08: Acondicionamento de RSS em caixa especificada. 
 

Fonte: (TL Soluções Ambientais, 2021). 
 
 

Em seguida as caixas ficam armazenadas em uma área restrita em torno de 15 dias. A coleta, 

transporte e destinação final é realizada pela empresa Cheiro Verde Ambiental Ltda.EPP (CNPJ 

02.456.361/0001-72), localizada em Bernardino de Campos, que possui certificado de movimentação 

de resíduos de interesse ambiental n° 59000454. 

Os resíduos potencialmente contaminantes como, algodão também são segregados 

separadamente e acondicionados em sacos na cor branca. Posteriormente são encaminhadas para a 

área restrita juntamente com as seringas. Já os resíduos recicláveis, como por exemplo, embalagens 

de plástico são acondicionadas em sacos na cor verdes, ficando ônus da coleta seletiva realizar o 

recolhimento. 
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FIGURA 09: Segregação dos RSS na fonte geradora dos resíduos contaminados e recicláveis. 
 

 

Fonte: (TL Soluções Ambientais 2021). 

. 

Já os resíduos comuns do serviço de saúde, classe “D”, como por exemplo, papel de uso 

sanitário, frauda e resíduo orgânico é acondicionado em sacos plásticos na cor preta e seu 

recolhimento é feito juntamente com a coleta convencional e destinado ao aterro municipal da 

cidade. 

 

9.7 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

Por se tratar de um município de pequeno porte o RCC gerado são resultantes da construção 

ou reformas de residência e comércio. 

Geralmente o recolhimento é realizado três vezes ao dia, oque depende da quantidade de 

pedidos na prefeitura, onde cada viagem recolhe 1.700 Kg, totalizando 5 t/dia. Os RCC são recolhidos 

por um caminhão Volkwagem 13180, placa CPV – 7368, ano 2009, com capacidade de carga de 8,5 

toneladas. A equipe de coleta é composta por quatro funcionários, neste caso possui um motorista, 

um operador de máquina, e dois ajudantes. 

O município oferece serviço de caçamba gratuitamente para disposição de RCC, porém 

muitos são dispostos nas calçadas das residências ou terrenos, aguardando o serviço de coleta. 

A destinação final de RCC fica localizada ao lado do aterro de valas do município já citada a 

cima, esse material é utilizado para tapar buraco de estrada rural. 



39 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

9.8 RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

Em Taciba, existe uma indústria, no seguimento farmacêutico. A qual pertence à empresa Bio 

Nutrientes. 

A Bio Nutrientes do grupo de fabricação de produtos farmoquícos, está localizada na estrada 

municipal de Taciba, n° KM 02 no Bairro Timburi, Distrito Industrial, é uma empresa de pequeno 

porte que está 5 anos no município, possui um espaço de produção, filtração e armazenamento. 

A empresa conta com a produção de soro de origem animal e soluções para indústria de 

Biotecnologia. Durante o processo de produção são gerados mensalmente 166.000 Kg resíduos do 

grupo A1, que são resíduos provenientes de bolsas de sangue. Esses resíduos são coletados, 

transportados, e destinados pela empresa O3 Gestão Ambiental – Eireli, que fica responsável pelo 

tratamento e destinação final ambientalmente adequado. 

Quanto o resíduo comum o próprio município realiza recolhimento, e aos resíduos recicláveis 

a Coleta Seletiva – AMUCAT quem realiza. 

 

9.9 RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

Os resíduos de serviços de transporte são originados em aeroportos, terminais alfandegários, 

rodoviários, ferroviários e passagens de fronteiras, conforme a lei 12.30/05. 

No Terminal Rodoviário de Taciba, possui lixeiras seletivas identificadas por cores. A coleta 

dos resíduos comuns gerados é realizada pela coleta convencional, tendo disposição final no aterro 

em Valas de Taciba. Já a coleta dos resíduos recicláveis a AMUCAT que realiza o recolhimento. 

 
9.10 RESÍDUOS DA ZONA RURAL 

No município de Taciba ainda não existe coleta convencional e nem coleta de resíduos 

recicláveis nas propriedades rurais, alguns moradores até levam seus resíduos gerados até um ponto 

de coleta convencional dentro do município mais a maioria dos resíduos são queimados e enterrados 

pelos moradores, dentro das suas propriedades. 

 

9.11 RESÍDUOS DE ATIVIDADE AGROSSILVOPASTORIS 

Os resíduos oriundos das atividades agrosssilvopastoris, tais como, vacinas e remédios para 

animais são acondicionados temporariamente dentro de uma caixa especifica. A coleta é realizada 

pela empresa Cheiro Verde Ambiental já citada à cima. 
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Quanto às embalagens de agrotóxico o município realiza anualmente um mutirão de 

entregas de embalagens vazias já com o processo de tríplice lavagem realizada pelos agricultores e 

comerciantes. A divulgação é feita pela rádio, no carro de som, e em redes sociais. Foram recolhidos 

em 2021, 943 embalagens de agrotóxicos, totalizados 447 Kg. A coleta é realizada pela ARPEV – 

Associação Regional de Recebimento de Embalagens Vazias, situada no município de Paraguaçu 

Paulista que promove a destinação correta das embalagens vazias. 

 

11.12 RESÍDUOS SÓLIDOS PNEUMÁTICOS 

Os resíduos pneumáticos inservíveis oriundos da manutenção de veículos da prefeitura e das 

borracharias do município. Em Taciba existe um container de entrega voluntária desses materiais, 

localizado ao lado do Aterro Municipal. Uma parte desses pneus é utilizada para artesanato, e a 

outra parte a Civap realiza o recolhimento, que por sua vez são destinados à reciclagem ou á queima 

controlada em fornos de clínquer criadas pelos fabricantes de pneus novos, entre eles, Brdgestone, 

Goodyear, Pirelli, Michelin e Continental. 

IMAGEM 10: Container para disposição de pneus usados gerados no município. 
 

Fonte: (TL Soluções Ambientais, 2021). 
 
 

9.13 RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS E ELETRÔNICOS 

Em Taciba, a geração dos resíduos sólidos e perigosos ocorre principalmente no âmbito 

comercial. 
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Os resíduos de óleos lubrificantes ocorrem com mais frequências em postos de 

combustíveis que oferecem serviço de troca de óleo, e engraxamento nas oficinas mecânicas. 

De acordo com a lei, o Posto Sonho Dourado, CNPJ 02.149.766/0001-68, possui Licença de 

Operação n° 12003532 para comércio de combustíveis e lubrificantes para veículos. Nas 

dependências do posto existem compartimentos específicos para segregação dos materiais 

específicos, como óleo queimado, embalagens de óleo lubrificante e filtro de óleo. 

No caso do óleo queimado são comercializados para empresa de refino Wj Lubrificantes, 

inscrita no CNPJ 02.581.865/0001-14, localizada na Rua Hum, Bairro Distrito Industrial II, no 

município de Regente Feijó – SP. 

A coleta e destinação dos materiais contaminados gerados no auto posto sonho dourado, 

como filtro de óleo, embalagens de óleo, e estopa para limpeza, a empresa Solixx é responsável para 

este serviço. 

O Auto Posto Fênix, possui licença de operação emitida pela Cetesb n° 12002872. A coleta 

de óleo lubrificante queimado é realizada pela empresa Wj lubrificantes já descrita à cima. 

Á geração de lâmpadas, eletroeletrônicos, pilhas e baterias ocorrem nas residências, 

comércios, e industriais. 

Anualmente o município realiza um mutirão de lixo eletrônico, onde são entregues pela 

população em média 500 Kg por ano, estes resíduos ficam armazenados temporariamente na Casa 

da Agricultura e Meio Ambiente. A coleta é de responsabilidade da CIVAP, que realiza a destinação 

correta desses materiais. 

 

9.14 RESÍDUOS DE ÓLEO COMÉSTIVEL 

Os resíduos de óleo comestível são originados nas residências. 

Em Taciba existe um ponto de entrega voluntária localizado na Casa da Agricultura, 

Pecuária e Meio Ambiente, as quais ficam armazenadas a cada trimestre. A coleta é realizada pela 

CIVAP, onde coletam em média 2.100 litros por coleta. 

No município existe uma ação, onde a cada 4 litros de óleo usados entregues na Casa da 

Agricultura, Pecuária Meio Ambiente ganha um 1 litro de óleo novo. Essa ação tem como intuito 

incentivar os moradores a destinar corretamente os óleos alimentícios usados, pois a destinação 

inadequada deste resíduo, como em solos de terrenos baldios ou na rede de esgotamento sanitário 

causa entupimento da tubulação e degradação do solo. 
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9.15 RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
 
 

Durante o processo de tratamento de esgotamento sanitário, são gerados lodo de esgoto, 

eles são armazenados em um leito de secagem durante um ano, para que possa secar por 

completamente. Após esse período o lodo de esgoto é destinado ao Aterro da cidade. A FIGURA 13 

ilustra o leito de secagem do lodo de esgoto sanitário. 

 

IMAGEM 11: Leito de secagem do lodo de esgoto sanitário. 
 

Fonte: (TL Soluções Ambientais, 2021). 

Todo material retirado do gradeamento, são encaminhados ao Aterro da cidade. 
 
 

10. ÁREAS CONTAMINADAS E PASSIVOS AMBIENTAIS 

No município de Taciba- SP a única área identificada como área contaminada e passivo 

ambiental é área do aterro municipal localizado à Estrada Municipal –TCB 010, s/n, Bairro Córrego da 

Onça. Devido a deposição resíduos ao longo dos anos, sendo eles, resíduos da coleta convencional, 

resíduos da construção civil, resíduos de varrição e poda e capina. 

Em relação ao Aterro em Valas do município não apresenta capitação do subproduto 

originado da decomposição do ‘’Lixo’’, como o chorume e o gás metano. Quanto á área que recebe 
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os resíduos verdes pode ser considerado como passivo ambiental pois os resíduos são dispostos sem 

nenhum tipo de controle. 

Segundo a CETESB, uma área contaminada pode ser definida como uma área, local ou 

terreno onde há comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de quaisquer 

substância ou resíduos que nela tenha sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou 

infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Nesta área, os poluentes ou 

contaminantes pode concentrar-se subsuperfície nos diferentes compartimentos do ambiente, como 

por exemplo, no solo, nos sedimentos, nas rochas, nos materiais utilizados para aterrar os terrenos, 

nas águas subterrâneas ou, de uma forma geral, nas zonas não saturada e saturada, além de 

poderem concentrar-se nas paredes, nos pisos e nas estruturas das construções. 

Os poluentes ou contaminantes podem ser transportados a partir desses meios, 

propagando-se por diferentes vias, como o ar, o próprio solo, nas águas subterrâneas e superficiais, 

alterando suas características naturais de qualidade e determinando impactos negativos e/ou riscos 

sobre os bens a proteger, localizados a própria área ou em seus arredores. 

Segundos a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), são considerados bens a 

proteger: a saúde e o bem estar da população; a fauna e a flora; a qualidade do solo, das águas, e do 

ar; os interesses de proteção a natureza/paisagem; a ordenação territorial e planejamento regional e 

urbano; a segurança e a ordem pública. 

 
 
 

11. ANALISE SINTÉTICA EM RELAÇÃO AO DIAGNÓSTICO 

Este tópico exibe os pontos positivos e negativos em relação ao diagnóstico para cada tipo de 

resíduo sólido adotado atualmente pelo município (TABELA 04) dando ênfase cada ação adequada, e 

as quais necessitam de adequações. 

TABELA 04: Síntese sobre o diagnóstico da gestão de resíduos sólidos no município de Taciba. 
 

  Síntese do Diagnóstico 

RSD 
Resíduos sólidos 

Domiciliares 

Positivos - A coleta convencional atende 100% da malha urbana; 

  - O município apresentou queda em destinação final no 
Aterro Municipal entre os anos de 2015 a 2021. 

  - Os coletores utilizam EPI; 

  - A coleta é eficiente, não são localizados pontos de descarte 
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  incorreto. 

 Negativos - Não existe coleta convencional na zona Rural do município; 

  - Não existe Pontos de 
moradores da zona rural. 

Entrega Voluntária para os 

Resíduos 
Recicláveis 

Positivos - Os sacos plásticos verde são recicláveis; 
- A coleta é eficiente; 
- Toda equipe utilizam EPI. 

RSU 
Resíduos Sólidos 

de Limpeza Urbana 

Positivos - A equipe de limpeza urbana utilizam EPI. 

 Negativos - Não existe triturador de resíduos de poda, capina, e 
roçada, para aproveitamento de composto orgânico para 
adubação; 

  - O saco plástico para 
reutilizáveis. 

acondicionamento não são 

RCC 
Resíduos de 

Construção Civil 

Positivos - O município disponibiliza serviço de caçamba; 

 Negativos - Os RCC são dispostos nas calçadas das residências; 

   

Resíduos 
Cemiteriais 

 - Os resíduos comuns gerados no cemitério a maioria das 
vezes são queimados; 
-Não existe coleta de resíduo classe A, o mesmo são 
submetidos a queima. 

RSS 
Resíduos de 

Serviços de Saúde 

 - A coleta dos resíduos contaminados é feita por empresa 
terceiriza que possui licencia atualizada, os resíduos são 
submetidos ao tratamento específicos; 
- Os resíduos recicláveis são separados e entregues para os 
associados da AMUCAT; 
- O resíduo comum à coleta convencional realiza o 
recolhimento. 

Resíduos 
Industriais 

 - Existem coleta e destinação final por empresa terceirizada, 
legalmente licenciada, que destina os resíduos para 
autoclave (máquina de esterilização). 

Resíduos de 
Atividades 

Agrossilovopastoris 

 - Anualmente existe mutirão de embalagens vazias 
entregues pelos fazendeiros; 

Resíduos Sólidos  - Há um local temporário para o armazenamento dos pneus 
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Pneumáticos gerados no município. 

Resíduos Sólidos 
Perigosos e 

Eletroêletronicos 

- O município realiza anualmente mutirão do lixo eletrônico; 
- Resíduos como óleo usado, estopas contaminadas,   filtros 
e embalagens de óleo lubrificantes são encaminhados para 
reciclagem; 
- Não há logística reversa de lâmpadas fluorescentes no 
âmbito comercial, esses resíduos são descartados 
juntamente com os RSD. 

Resíduos de Óleo 
Alimentício 

- Existe ação onde a cada 4 litros de óleo alimentício usado, 
são entregue 1 litro de óleo novo. 

Resíduos de 
Serviço de 

Saneamento 

- A ETE – Estação de Tratamento de Esgoto do município 
possui leito de secagem para o lodo de esgoto. 

Áreas 
Contaminadas e 

Passivos 
Ambientais 

- O Aterro em Valas não ocorre nenhum tipo de captação do 
subproduto dos resíduos como chorume e o gás metano; 
- O local de disposição dos resíduos verdes é disposto sem 
nenhum tipo de controle. 

Fonte: (TL Soluções Ambientais, 2021). 
 
 

 
12. CONSIDERAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

Ao elaborar este Diagnóstico (situação), foi possível evidenciar os pontos positivos e 

negativos adotado pelo sistema de gestão de resíduos sólidos. Este trabalho técnico possibilita 

identificar as necessidades do sistema de limpeza que necessitam de melhorias, a fim de diminuir os 

impactos causados pelos resíduos sólidos no meio ambiente, trazendo novas tecnologias e 

sustentabilidade. 

Na próxima fase (prognóstico) serão apresentadas sugestões para regularizar os problemas 

identificados. 
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13. PROGNÓSTICO (Plano de Ações e de Metas) 
 
 

Neste módulo serão apresentadas propostas de melhorias no sistema de limpeza publica, 

coleta, disposição e ou destinação dos resíduos sólidos, de forma desenvolver ações viáveis ao 

município, não somente para atender a legislação, mas também para promover melhoria da 

qualidade ambiental, e consequentemente a vida população. 

O presente PGIRS tem prazo de atuação de 20 anos, porém será obrigatório a sua revisão a 

cada 04 anos, ou quando jugar necessário pelo fato de alterações de surgimento de novos serviços, e 

também novas tecnologias e processo de trabalho em relação a gestão de limpeza urbana. Com 

relação ás metas estabelecidas a serem tomadas neste plano, em prazos curtos (até 03 anos), médios 

(até 10 anos) e longos (até 20 anos) definindo responsáveis e custo. 
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PROPOSTA 01 – IMPLANTAR ECOPONTOS NA ZONA RURAL 

No município de Taciba não existe sistema de coleta de resíduos convencional e coleta de 

resíduos recicláveis na zona rural do município. Esses resíduos não recebem nenhum tipo de 

tratamento e nem destinação correta, o mesmo são queimados ou enterrados nestas localidades, 

pelos moradores destes bairros. 

ECOPONTOS NA ZONA RURAL 

PROBLEMA: não existe coleta de resíduos na zona rural do município. 

AÇÃO: criar sistema para coleta de resíduos recicláveis e coleta de resíduos convencionais, por meio 
de lixeiras colocadas em pontos estratégicos dos bairros rurais afim de facilitar a coleta. 

META: curto prazo (até 03 anos). 

PRAZO ESTIMADO: novembro de 2024. 

CUSTO ESTIMADO: entre 30 e 40 mil cada ecoponto 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Departamento de Planejamento, Obras e Serviços e Departamento de 
Meio Ambiente. 
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PROPOSTA 02 – IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Para que esse PMGIRS funcione com excelência faz se necessário o engajamento da 

população, portanto faz se necessário investimento com educação ambiental. 

Em Taciba, existe uma campanha de educação ambiental, através de redes sociais, 

relacionados a áreas de coleta seletiva, óleos comestíveis, eletroeletrônico, pilhas e baterias, 

resíduos de resíduos de agrotóxico. Porém essas campanhas ainda são poucas, por conta disso, é 

preciso realizar criação de projetos em todas as escolas municipais, bem como palestras para 

população em geral. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PROBLEMA: há um considerável número de Educação Ambiental, mas está não abrange as escolas. 

AÇÃO: desenvolver projetos de educação ambiental nas escolas da rede municipal e para população 
em geral em áreas relacionadas a resíduos sólidos (coleta convencional, coleta seletiva, resíduos da 
construção civil, resíduos volumosos, resíduos da zona rural e agrossilvopastoris, resíduos de óleos, 
pneus, eletroeletrônicos, pilhas e baterias, lâmpadas e lubrificantes). 

META: curto prazo: (até 03 anos). 

PRAZO ESTIMADO: novembro 2024. 

CUSTO ESTIMADO: Os custos dependem do projeto e a temática abordada. 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Departamento de Educação e Departamento de Meio Ambiente. 
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PROPOSTA 03 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO CEMITÉRIO MUNICIPAL 

O cemitério municipal de Taciba, não possui licenciamento ambiental para operação. Neste 

caso é importante que seja efetuada a regularização junto à CETESB, para solicitação da licencia de 

operação para o empreendimento, já existente ou licenciamento em todas as suas fases. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

PROBLEMA: não existe licença ambiental para o cemitério instalado no município. 

AÇÃO: regularização e solicitação de licencia ambiental de operação. 

META: curto prazo: (até 03 anos). 

PRAZO ESTIMADO: novembro de 2024. 

CUSTO ESTIMADO: Os valores estão relacionadas com as solicitações feitas pela Cetesb. 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Departamento de Meio Ambiente. 

 
 
 

PROPOSTA 04 – COLETA DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 

Já os resíduos oriundos dos jazigos, os restos mortais são queimados a céu aberto. 

A prática de queima do resíduo a céu aberto é inadequada e proibido pela Lei Federal n° 12. 

305, em seu artigo 47, inciso III. Estes resíduos também não podem ser dispostos em aterro sanitário, 

pois são resíduos contaminados por necrochorume. Desta forma, estes resíduos devem ser 

destinados às empresas que realizam coleta dos resíduos do serviço de saúde. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NO CEMITÉRIO 

PROBLEMA: queima dos resíduos oriundos dos jazigos. 

AÇÃO: destinação correta dos resíduos contaminados. 

META: curto prazo (até 03 anos) 

PRAZO ESTIMADO: novembro de 2024. 

CUSTO ESTIMADO: á complementar. 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Departamento de Meio Ambiente. 
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PROPOSTA 05 – ELABORAR E EXUCUTAR LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 

 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

PROBLEMA: não há regramento para adequado funcionamento da gestão de resíduos sólidos. 

AÇÃO: Elaborar projeto de Lei sobre a obrigatoriedade de uso de caçambas para RCC 
Elaborar projeto de Lei sobre a obrigatoriedade da logística reversa de lâmpadas 
fluorescentes por parte dos comerciantes; 

META: Elaborar e apresentar os projetos, em curto prazo (até 03 anos). 
PRAZO ESTIMADO: novembro de 2024. 
CUSTO ESTIMADO: Sem custo. 
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Departamento do Meio Ambiente e Câmera Municipal de Taciba. 

 
 

 

PROPOSTA 06 – ELABORAR ANALISE FINANCEIRA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDDOS 

Para um efetivo controle é necessário planilhas que mostrem os custos praticados com a 

coleta e destinação de cada resíduo 

ANÁLISE FINANCEIRA 

PROBLEMA: não existe planificação dos custos praticados com relação à coleta e destinação dos 

resíduos sólidos no município. 

AÇÃO: realizar todos os custos de coleta e destinação final de resíduos em planilhas para que seja 

iniciada a gestão destes e uma possível redução e controle de despesas públicas. 

META: curto prazo (até 03 anos). 

PRAZO ESTIMADO: novembro de 2021. 

CUSTO ESTIMADO: sem custo. 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Departamento de Planejamento, Obras e Serviços e Departamento de 

Meio Ambiente. 
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PROPOSTA 07 – IMPLEMENTAR CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DO CHORUME E GÁS METANO NO 

ATERRO EM VALAS DO MUNICÍPIO 

O subproduto gerado através da decomposição do ‘’Lixo’’ depositado no Aterro em Valas, 

como o chorume e o gás metano não são coletado. Por sua vez, faz se necessária implantação desse 

sistema, com objetivo de aprimorar o controle do aterro. 

O Aterro Controlado em Valas está em fase final de operação, caso o local seja encerrado 

será necessário à elaboração e implantação do PRAD – Projeto de Recuperação de Áreas Degradas. 

IMPLEMENTAR CAPTAÇÃO DO CHORUME E GÁS METANO 

PROBLEMA: Não há captação e tratamento dos subprodutos liberados da decomposição do “Lixo” 

no Aterro Controlado em Valas. 

AÇÃO: Implementar captação de chorume e gás metano no Aterro em Valas. 

META: até 03 anos. 

PRAZO ESTIMADO: novembro de 2024. 

CUSTO ESTIMADO: à complementar. 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Departamento do Meio Ambiente e Prefeitura Municipal. 

 
 
 

PROPOSTA 08 – APLICAR COLETA SELETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO 

Os resíduos sólidos gerados nas dependências das escolas do nível médio de Taciba são 

acondicionados juntamente com os resíduos comuns e destinados ao aterro municipal em valas do 

município. Neste caso faz se necessário elaborar e executar um planejamento para que as escolas 

realizem a separação dos materiais passiveis de reciclagem. 

APLICAR COLETA SELETIVA NAS ESCOLAS 

PROBLEMA: não existem separação e coleta dos resíduos recicláveis nas escolas do município. 

AÇÃO: Elaborar e executar planejamento de segregação corretamente dos resíduos sólidos gerados 

nas escolas. 

META: até 03 anos. 

PRAZO ESTIMADO: novembro de 2024. 

CUSTO ESTIMADO: à complementar. 

RESPONSÁVVEL PELA AÇÃO: Departamento do Meio Ambiente 
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14. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento das ações e procedimentos proposto neste Plano Municipal de Gestão 

Integrada é de responsabilidade do Departamento de Meio Ambiente, a serem realizados quando 

das suas revisões periódicas, e apresenta-las a população por publicação no site da prefeitura e por 

redes sociais os indicadores quantidades de resíduos sólidos gerados especificando por tipo, a 

destinação e o custo da mesma. 

Como já mencionado a cima o presente PMGIRS terá vigência por prazo indeterminado, 

com horizonte de atuação de 20 anos, conforme o disposto no Decreto Federal n° 7.404, 23 de 

dezembro de 2010, seu Art 50, ‘’ o presente plano deverá ser atualizado ou revisado a cada 4 anos, 

prioritariamente, de forma comitente com a elaboração do plano plurianual municipal’’. 

Além das ações capacitadas já proposta, a Prefeitura de Taciba deverá prover necessária 

para que os envolvido no PMGIRS possam atuar no seu desenvolvimento. 

 
 
 

15. GRANDES GERADORES E GERADORES DE RESÍDUOS PERIGOSOS E 

CONTAMINADOS 

Os geradores de resíduos sólidos, presente no município de Taciba, que geram resíduos 

maiores que 200 litros de resíduos por dia, ou de acordo com a NBR 10.004 que gerem resíduos 

perigosos e/ou contaminados, deverão apresentar ao município um Plano de Gestão de Resíduos 

Sólidos de acordo com a Lei Federal n° 12.305 de 02 agosto de 2010, renovando a cada quatro anos, 

e um inventário anual de resíduos, ou com frequência jugada necessária pelo Departamento de Meio 

Ambiente. 

A necessidade da apresentação deste documento ao Departamento do Meio Ambiente é o 

controle da destinação dos resíduos gerados em seus estabelecimentos, já que os grandes geradores 

e geradores de resíduos perigosos e contaminados são responsáveis pela destinação final 

ambientalmente adequada. 

 
16. URNÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Em caso de urgência e emergência relacionadas a resíduos, será de responsabilidade do 

Departamento do Meio Ambiente do município de Taciba, a providenciar ações e procedimentos de 

informações. 
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Na ocorrência desse tipo de acidente deverá ser comunicado ao Departamento de Meio 

Ambiente que deverá realizar acionamento aos demais órgãos, onde isolará o acidente do local e a 

retirada das pessoas em situação de risco. 
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